
 
 
 
 
                             
                                                                      
 
                                                  
 
 
 
                             
                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMACJA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY GRYFINO  

Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE  
OD 25 CZERWCA 2015 R. DO 5 SIERPNIA 2015 R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIERPIEŃ 2015 
 
 



W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej: 
 
1. Przyjęto 159 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2. Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza 
miejscem sprzedaży; 

3. Wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych; 

4. Wydano 3 decyzje o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

5. Wydano 4  decyzje w sprawie zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości; 

6. Wydano 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości, 
położonych na terenie miasta i Gminy Gryfino; 

7. Wydano 3  umowy obejmujące dzierżawę nieruchomości gminnych; 

8. Sprzedano 2 działki, położone w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II o łącznej powierzchni 
4,66 ha przeznaczone pod zabudowę usługową, za łączną cenę 1.111.000,00 zł; 

9. Wyznaczono terminy rokowań na sprzedaż nieruchomości gminnych: 

- 5 sierpnia 2015 r. – 5 działek położonych w obrębie 2 m. Gryfino za łączną kwotę 
wywoławczą 220.000,00 zł netto, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

- 6 sierpnia 2015 r. - 1 działka położona w obrębie 2 m. Gryfino za kwotę wywoławczą 
44.000,00 zł netto, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

- 6 sierpnia 2015 r. - 2 działki położone w obrębie 4 m. Gryfino za łączną kwotę 
wywoławczą 110.000,00 zł netto, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną 

- 6 sierpnia 2015 r. - 2 działki położone w obrębie 4 m. Gryfino za łączną kwotę 
wywoławczą 305.000,00 zł netto, przeznaczone pod zabudowę usługową 

- 6 sierpnia 2015 r. - nieruchomość lokalowa, położona w Gryfinie przy ul. Zielnej nr 6 A/1 
za kwotę wywoławczą 25.000,00 zł netto. 

W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano 1 zarządzenie w zakresie 
gospodarowania mieniem gminnym, w sprawie: 

- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino  - Zarządzenie 
Nr 0050.98.2015 z dnia 17.07.2015 r.; 

- ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. 1 Maja 
19/12, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - Zarządzenie Nr 0050.100.2015  
z dnia 21.07.2015 r.; 

- nie wykonania pierwokupu nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 m. Gryfino, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 375  
i 367/15 o łącznej powierzchni 497 m2 - Zarządzenie Nr 0050.104.2015 z dnia  
29.07.2015 r. 

 
W zakresie planowania przestrzennego, strategii, rozwoju i inwestycji: 

Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego: 
1. Wydałem: 

- 13 decyzji o warunkach zabudowy, 

- 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 



- 6 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości, 

- 9 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- 40 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

2. W związku z przystąpieniem do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino, w dniu 30 czerwca 2015 r. zakończył 
się termin możliwości składania wniosków do tego opracowania.  

Realizując zadania z zakresu inwestycji: 
1. Na bieżąco trwają prace realizowane na podstawie Porozumienia z Przedsiębiorstwem 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Gryfina związane z remontami, przejezdnością, 
bieżącym utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych wraz z oznakowaniem oraz 
kanalizacją deszczową.  

2. Zleciłem wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie 
budynku Zespołu Szkół w Gardnie do wymogów ppoż. 

3. Zleciłem wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie 
budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie do wymogów ppoż. 

4. Odbyła się kontrola Urzędu Skarbowego z Bydgoszczy w zakresie: Rozbudowa 
infrastruktury Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej 
części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju trans granicznej turystyki 
wodnej. 

5. Dokonałem odbioru zadania pn. „Montaż systemu monitoringu wideo placu zabaw, sceny 
plenerowej oraz zewnętrznego placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepino. 

6. Zleciłem wykonanie stolarki okiennej w lokalach komunalnych przy: ul. A. Asnyka 15/14,  
ul. Kościelna 20/3, ul. 1 Maja 11/10 w Gryfinie. 

7. Wykonano pasy akustyczne na drodze gminnej nr 412506Z na ul. Jana Pawła II  
w Gryfinie przed 4 przejściami dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ulicami: A. Asnyka  
i Wł. Reymonta.  

8. Zawarłem Umowę na wykonanie instalacji elektrycznej w lokalach komunalnych przy:  
ul. Bol. Chrobrego 54/11, ul. Kościuszki 2/1, ul. 1 Maja 22/7, ul. 1 Maja 19/1, ul. Targowa 
11-12 w Gryfinie, ul. Gryfińskiej 19 w Daleszewie. 

9. Zawarłem Umowę na zadanie: „Poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolnej  
w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie i Przedszkolu Nr 5 przy  
ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie”. 

10. Zawarłem Umowę na „ Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: 
„Poprawa funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Kościuszki 
17 w Gryfinie i Przedszkolu Nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie”. 

11. Zawarłem Umowę na zadanie: „Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Gryfinie”. 

12. Zawarłem Umowę na usunięcie usterek powstałych w toku użytkowania kompleksu 
sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Gardnie. 

13. Zawarłem Umowę, na remont łazienek w Przedszkolu nr 5, zlokalizowanym przy  
ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie. 

14. Zleciłem przebudowę Przedszkola nr 3 w Gryfinie przy ul. Krasińskiego 29 w celu 
poprawy bezpieczeństwa pożarowego – wymiana 3 szt. drzwi na ppoż. Z założeniami 
nadproża – szt. 2 na parterze budynku Przedszkola nr 3 w Gryfinie – etap I. 

15. Zleciłem wykonanie ekspertyzy technicznej, projektu wykonawczego napraw, 
przedmiarów  



i kosztorysów dla logii, balkonów oraz schodów od strony podwórza w „PAŁACYKU POD 
LWAMI”, zlokalizowanego przy ul. Bolesława Chrobrego 48, 74-100 Gryfino. 

16. Zleciłem przeniesienie urządzeń telekomunikacyjnych, systemów radiotelefonicznych, 
systemów informatycznych, systemu nagrywania rozmów, montaż systemu rejestracji 
rozmów w pomieszczeniach Straży Miejskiej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego  
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz wykonanie sygnalizacji napadowej do 
pomieszczenie Kasy w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino z przeniesieniem do nowej 
lokalizacji Straży Miejskiej. 

17. Zleciłem transport kruszywa – gruzu betonowego, pochodzącego z recyklingu, 
składowanego przy wiadukcie w Gryfinie (kierunek Chojna) do miejscowości Żórawki,  
ul. Kwiatowa w ilości ok. 800 t. 

 
W zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska: 

 
1. Przy udziale Społecznej Komisji Mieszkaniowej przeprowadziłem weryfikację osób 

oczekujących na przydział lokalu komunalnego oraz zatwierdziłem Listę Mieszkaniową 
na lata 2015/2016. 

2. Na bieżąco rozpatrywałem wnioski o lokal komunalny. 

3. Wydałem dwanaście decyzji zezwalających na usunięcie drzew z terenu nieruchomości. 

4. Wystąpiłem z dwoma wnioskami do Konserwatora Zabytków o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew z terenu wpisanego w rejestr zabytków. 

5. Wystąpiłem z pięcioma wnioskami do Starosty Gryfińskiego o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew z terenów gminnych. 

6. Podjąłem działania informacyjne dotyczące pozyskiwania danych dotyczących  skali 
występowania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Gryfino. 

7. Zleciłem przeprowadzenie przeglądu drzew i krzewów na terenach gminnych przy  
ul. Niepodległości w Gryfinie. 

8. Zleciłem wykonanie prac z zakresu utrzymania zieleni niskiej wysokiej poprzez usunięcie 
suchych drzew, podcinanie odrostów przypniowych, cięcia pielęgnacyjne, koszenie 
terenów gminnych. 

9. Zrealizowałem dwa wnioski z funduszu sołeckiego. 

10. Zleciłem zakup zestawów higienicznych na nieczystości psie z przeznaczeniem do 
dystrybutorów zlokalizowanych na terenie Gryfina. 

11. Zrealizowałem jeden wniosek o demontaż, odbiór i unieszkodliwianie azbestu. 

12. Uczestniczyłem w czynnościach kontrolnych Inspekcji Sanitarnej stanu czystości 
parkingów gminnych. 

13. Zleciłem PUK Sp. z o.o. wymianę włazów kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu 
Szkół przy ul. Iwaszkiewicza 70 w Gryfinie. 

14. Zleciłem zakup kolejnego dystrybutora na psie nieczystości. 

15. Wszcząłem trzy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

16. Wydałem postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia z wniosku firmy Jaeger.  

17. Sporządziłem i przekazałem Ministrowi Infrastruktury zestawienie za I półrocze 2015r. 
ilości aktualnych zezwoleń i wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów 
regularnych i specjalnych, licencji na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. 



 
W zakresie edukacji i spraw społecznych: 

 
1. Wydałem zarządzenie Nr 0050.90.2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. Komisje Egzaminacyjne powołano dla nauczycieli 
kontraktowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Gryfino, którzy do dnia 30 czerwca 2015 r. złożyli wnioski o wszczęcie postępowania 
egzaminacyjnego. Posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych odbyły się w dniach 13 – 15 
lipca 2015 r. W dniu 22 lipca 2015 r. nadałem stopień nauczyciela mianowanego 
16 nauczycielom. 

2. Wydałem zarządzenie Nr 0050.91.2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka z siedzibą przy ul. Bol. 
Krzywoustego 5 w Gryfinie. Stanowisko dyrektora powierzono p. Jolancie Krzak na okres 
od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

3. Wydałem zarządzenie Nr 0050.92.2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru z siedzibą przy 
ul. Szczecińskiej 54 w Radziszewie. Stanowisko dyrektora powierzono p. Beacie Wójcik 
na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

4. Wydałem zarządzenie Nr 0050.93.2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I z siedzibą przy  
ul. Długiej 20 w Żabnicy. Stanowisko dyrektora powierzono p. Sławomirowi Fuksowi na 
okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

5. Wydałem zarządzenie Nr 0050.95.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie rekrutacji 
kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4 na rok 
szkolny 2015/2016. Termin składania wniosków upływa z dniem 7 sierpnia 2015 r. 

6. Wydałem zarządzenie Nr 0050.101.2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza  
z siedzibą przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie. Stanowisko dyrektora powierzono p. Elżbiecie 
Wnuk na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

7. Wydałem zarządzenie Nr 120.47.2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko 
dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie z siedzibą przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie. 
Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 3 sierpnia 2015 r. 

8. Wydałem zarządzenie Nr 0050.107.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia 
stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia z siedzibą przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie. 
Stanowisko dyrektora powierzono p. Annie Główczyńskiej na okres od 1 września 2015 r. 
do 31 sierpnia 2020 r. 

9. Podpisałem umowy z Gminami: Banie, Cedynia, Moryń, Chojna, Stare Czarnowo, 
Mieszkowice na dofinansowanie zadań związanych z kulturą fizyczną  
i współzawodnictwem międzyszkolnym realizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek 
Sportowy. Łączna kwota przyznana przez Gminy 12.000,00 złotych. 

10. W dniu 15 lipca 2015 roku podpisałem porozumienie z Klubem Koszykówki „Wilki 
Morskie” z siedzibą w Szczecinie dotyczące współpracy w zakresie rozwoju dyscypliny 
sportowej – koszykówki na terenie Gminy Gryfino. 

11. W dniu 30 czerwca 20155 złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na 
dofinansowanie zadania pn.: Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowościach: 
Gryfino, Czepino, Sobieradz i Wełtyń. Łączna wartość projektu 40.000,00 złotych. Środki 
własne – 50% wartości projektu. 



12. W dniu 27 maja 2015 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.79.2015 w sprawie wyboru ofert 
na wykonanie zadań publicznych, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Po weryfikacji formalnej i merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję Opiniującą, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonał wyboru następujących ofert: 

 

NR 
ZADANIA TYTUŁ ZADANIA  Wybrany oferent 

Kwota na 
realizację 
zadania  

Zadania, na które przyznano dotacje  

K/01/2015 Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie 
występów chóralnych. 

Stowarzyszenie 
Wokalne  

„Res Musica” 
10.000 zł 

K/02/2015 
Organizacja warsztatów kulinarnych dla 
mieszkańców sołectwa Stare Brynki 
i okolicznych miejscowości. 

Stowarzyszenie 
Stare Brynki XXI 2.000 zł 

K/03/2015 
Integracja środowisk emeryckich i osób 
starszych z terenu gminy Gryfino, w tym 
organizacja Dnia Seniora. 

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów  

i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w 

Gryfinie 

5.000 zł 

K/04/2015 
Integracja środowisk osób starszych 
z sołectwa Daleszewo i okolicznych 
miejscowości. 

Stowarzyszenie 
Seniorów „Radość” 1.500 zł 

K/05/2015 Senior na co dzień – edukacja kulturalna 
i profilaktyka zdrowotna. 

Gryfiński 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 
6.000 zł 

Z/01/2015 
Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji 
osób niewidomych i niedowidzących z terenu 
gminy Gryfino. 

Polski Związek 
Niewidomych Koło 

w Gryfinie 
4.000 zł 

Z/02/2015 Wspieranie i aktywizacja środowiska kobiet po 
zabiegach onkologicznych piersi. 

Stowarzyszenie 
Amazonek „Ewa” 4.000 zł 

Z/03/2015 
Aktywni mimo ograniczeń, czyli 
podejmowanie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino 

Polskie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób  
z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło  

w Gryfinie 

4.000 zł 

 



13. W dniu 24 lipca 2015 r. wydałem Zarządzenie Nr 0050.102.2015 w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w ramach współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. 

Nazwy i rodzaje zadań: 

Zadania z zakresu kultury fizycznej: 

• zadanie nr KF/27/2015 

Organizacja Gryfińskiego Festiwalu Triathlonowego. 

- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 17.000 zł 

Zadania z zakresu pomocy społecznej: 

• zadanie nr PS/03/2015 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym osobom 
niepełnosprawnym. 

- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 4.500 zł 

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

• zadanie nr Z/04/2015 

Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy. 

- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.000 zł 

Zadanie z zakresu kultury: 

• zadanie nr K/06/2015 

„Dziedzictwo utracone- dziedzictwo ocalone - Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego.” 

- kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.500 zł. 

14. W ramach realizacji funduszu sołeckiego wykonano następujące zadania: wykonanie 
placu rekreacyjno-sportowego w m. Steklno i Nowe Czarnowo zakupiono trawę oraz 
ławostoły z przeznaczeniem na plac zabaw w. m. Steklinko, zakupiono art. rzeczowe 
(koszulki sportowe) dla sołectwa Żórawki, zakupiono sprzęt RTV na doposażenie 
świetlicy wiejskiej w m. Czepino. Łączna wartość zamówień – 22.490,00 złotych brutto. 

15. Złożyłem wniosek dotyczący wsparcia programu ,,Senior-WIGOR 2015” na który 
otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 250.000,00. 

16. Przekazałem szkołom podstawowym 4 szt. drukarek laserowych przekazanych Gminie 
Gryfino przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

17. Złożyłem wniosek o przyznanie odznaki - honorowy przedsiębiorca na rzecz rozwoju 
gospodarki RP. 

18. Zgłosiłem gminę Gryfino do Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. 

19. Wsparłem działania Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie, prowadziłem bieżące 
działania informacyjne gminy. 

20. Zorganizowałem uroczystość upamiętniającą 71. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego.  

21. W ramach działań promocyjnych gminy wsparłem wydanie zbioru wierszy  
„Niezapomniane chwile” Włodzimierza Świderskiego dla uczczenia rocznicy 70-lecia 
osadnictwa polskiego na ziemiach gryfińskich. 

 
 



W zakresie spraw organizacyjnych: 
 

1. Wydałem: 

1) ZARZĄDZENIE Nr 120.45.2015 z dnia 7 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie  
w sprawie ewidencjonowania i przekazywania burmistrzowi (kierownikowi Urzędu Miasta 
i Gminy w Gryfinie) korespondencji wpływającej, 

2) ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przekazania 
rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na 
rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, 

3) ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie Żórawie, 

4) ZARZĄDZENIE Nr 0050.96.2015 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania zespołu 
ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Gryfino. 

2. Ogłosiłem dwa nabory na: 

1) stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  
i Inwestycji, 

2) stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.  

3. Przyjąłem czterech studentów w celu odbycia bezpłatnych praktyk studenckich. 

4. Zatrudniłem dwie osoby, wyłonione w drodze naboru do Wydziału Planowania 
Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. 

5. Podjąłem czynności dotyczące przeprowadzenia na terenie gminy Gryfino referendum 
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06.09.2015 r., zgodnie z kalendarzem 
wyborczym. 

 
W zakresie spraw obywatelskich: 

 
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych: 
Przyjąłem  543  wniosków o wydanie dowodu osobistego.  

Wydałem 537 dowodów osobistych. 

Przyjąłem 63  zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.  

Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności: 
Udzieliłem odpowiedzi na 93 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności,  

Udzieliłem odpowiedzi na 21 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych, 
wydałem 73 zaświadczenia o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy. 

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydałem: 

- 1  decyzje o wymeldowaniu z pobytu stałego, 

- 1 decyzję o umorzeniu postępowania.  
 

W zakresie obsługi Rady Miejskiej:  
Wydałem zarządzenia: 

- Nr 120.43.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za 
realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na IX sesji w dniu 25 czerwca 2015 r. 



- Nr 120.48.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za 
realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na X nadzwyczajnej sesji w dniu 24 lipca  
2015 r. 

- Nr 0050.108.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw 
opracowania projektu Statutu Gminy Gryfino. 

Na ostatniej sesji radni zgłosili 22 interpelacje. Pismem z dnia 30 czerwca określiłem 
odpowiedzialnych za przygotowanie odpowiedzi na te interpelacje. 
 

W zakresie zamówień publicznych: 
 
1. Przygotowałem, przeprowadziłem i rozstrzygnąłem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na 
następujące zadania: 

1) Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, 

2) Remont łazienek w Przedszkolu Nr 5 w Gryfinie przy ul. Żeromskiego 12, 

3) Usunięcie usterek na zadaniu pn. Moje boisko Orlik 2012 w Gardnie w ramach 
gwarancji należytego usunięcia wad lub usterek, 

4) Budowa czterech ścian z cegły klinkierowej do zawieszenia tablic pamiątkowych oraz 
wykonanie 18 tablic z nazwiskami żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu 
Wojennym w Gryfinie, 

5) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa 
funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Kościuszki 17  
w Gryfinie i Przedszkolu Nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie, 

6) Świadczenie usług łączności telefonii komórkowej z dostawą aparatów 
telefonicznych, 

7) Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. 

2. Ogłosiłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości 
zamówienia poniżej 30 000 euro na następujące zadania:  

1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przebudowa 
wewnętrznej drogi dojazdowej wraz  z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem 
w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie, 

2) Remont klatki schodowej i schodów drewnianych w budynku wielorodzinnym przy  
ul. Kościelnej 22 w Gryfinie, 

3) Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w budynku Zespołu Szkół w Gardnie. 

3. Ponownie ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro do  kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie: 
„Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową kanalizacji deszczowej  
i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa drogi wewnętrznej wraz 
z budową kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie”. 

4. Wydałem Zarządzenie Nr 120.46.2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na zadanie: „Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej i oświetleniem w rejonie ul. Flisaczej w Gryfinie oraz przebudowa 
drogi wewnętrznej wraz z budową kanalizacji deszczowej w rejonie  
ul. Pomorskiej w Gryfinie. 



5. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej 
wartości zamówienia powyżej 30 000 euro do  kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie „Poprawa 
funkcjonalności kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 4 przy ul. Kościuszki 17  
w Gryfinie i Przedszkolu Nr 5 przy ul. Żeromskiego 12 w Gryfinie”. 

6. Wydział Zamówień Publicznych uczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości zamówienia 
od 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

1) „Zakup i dostawę produktów spożywczych dla Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka  
w Gryfinie”, 

2) „Modernizację elewacji obiektu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie, polegającą na 
wykonaniu nowej wyprawy elewacyjnej o lepszych parametrach technicznych  
i wizualnych – elewacja wschodnia, frontowa i ściany północnej osi 19/C-G”. 

 
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej: 

 
Data Opis działalności Uczestnicy 

 
25.06. 

„Światowy Dzień Smerfa” – spotkanie w Oddziale 
Dziecięcym i pogadanka 

dzieci od 2 do 10 lat 
z rodzicami  

i opiekunami 

 Głośne czytanie z Gryfusiem smerfastycznej książki A. Jost 
– „Mój przyjaciel pająk” 

j.w. 

 Rodzinny Quiz o Smerfach j.w. 

 Finał i podsumowanie akcji czytelniczej za rok szkolny 
2014/2015 – „Czytanie z Gryfusiem”  i najaktywniejsi 
czytelnicy w Oddziale Dziecięcym   

dzieci od 2 do 13 lat 
z rodzicami i 
opiekunami 

 
26.06. 
 

Trzecia Noc Świętojańska. Tradycję obchodu Nocy 
Świętojańskiej w Gryfinie wskrzesiła Biblioteka Publiczna. 
Tym razem wszyscy uczestnicy spotkali się późną porą na 
plaży nad Odrą. Noc uatrakcyjniła Kapela Ludowa 
Borzymianka, a Panie z Teatru Eliksir przedstawiły 
zwyczaje i obrzędy kultywowane w Noc Kupały. Przy 
rozpalonym stosie Świętojańskim uczestnicy piekli kiełbaski 
i tańczyli wokół ogniska. W czasie trwania Nocy chętni 
wyplatali wianki, które na zakończenie zostały puszczone 
na wodę.   

mieszkańcy Gryfina 
i okolic 

 
27.06. 

„Książka to ogród noszony w kieszeni” – piknik czytelniczy 
w Ogrodzie Dendrologicznym w Glinnej dla 
najaktywniejszych czytelników  

dzieci od 6. m-ca 
życia do 10 lat z 

rodzicami i 
opiekunami 

 
04.07. 
 

,,Książka za złotówkę”. Filia Biblioteczna w Wełtyniu wzięła 
udział w Pikniku Wirowskim, na którym polecała 
uczestnikom książki za złotówkę. Akcja patronowana przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział 
w Szczecinie.   

mieszkańcy Wirowa 
i okolic 



 
25.07. 

„BIBLIOART – wakacyjne malowanie na nabrzeżu. 
W ramach akcji ,,Wakacje z książką” Oddział Dziecięcy BP 
wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zorganizowali dla gryfińskich dzieci warsztaty 
arteterapeutyczne z cenioną w kraju i za granicą graficzką 
i ilustratorką książek dla dzieci Panią Emilią Dziubak. Dzieci 
wysłuchały książki, którą przeczytała p. Emilia, po czym 
wspólnie z ilustratorką malowały farbami. Dodatkową 
atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy przez Karinę Tyłę- 
instruktorkę plastyki ze świetlicy ,,Wiejska Zagroda” 
w Daleszewie.  

dzieci od 5 do 11 lat 
z rodzicami 

25.07. Przygotowanie wystawy o Panu Edwardzie Mojsaku  

31.07. Pomoc przy tworzeniu wystawy o Powstaniu Warszawskim  

 
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury: 

 
termin nazwa imprezy miejsce 

25 czerwca dodatkowe seanse filmowe dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

25 czerwca otwarty pokaz próby spektakli Teatru Tańca 
Ego Vu 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

26 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół i 
przedszkoli 

Gryfiński Dom Kultury 
Kino Gryf 

26 czerwca obsługa techniczna imprezy Noc 
Świętojańska organizowanej przez 
Bibliotekę Publiczną w Gryfinie / występ 
Kapeli Ludowej Borzymianka oraz tancerek 
Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Flex 

Gryfino, plaża 

26-27 
czerwca 

pokaz spektakli Teatru Tańca Ego Vu 
podczas festiwalu Scena Tańca 
Współczesnego Space 

Toruń 

27 czerwca pokaz spektaklu „Shirley Valentine”  
w wykonaniu Izabeli Noszczyk (aktorki 
Teatru Jaracza w Łodzi) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

27 czerwca warsztaty wyplatania wikliny dla dorosłych 
prowadzone przez Danutę Świderek 

Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

29 czerwca – 
10 lipca 

półkolonie z Gryfińskim Domem Kultury Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Wiele twarzy 
teatru" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Malarstwo inaczej" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Drzeninie 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Jemy zdrowo  
i kolorowo" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Mielenku Gryfińskim 

29 czerwca - 
3 lipca 

Twórcze wakacje 2015: "Kreatywnie  
z filcem" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Wełtyniu 

2 - 5 lipca udział tancerzy Teatru Tańca Ego Vu w 
festiwalu 5. Teatralna Elipsa Kreatywności / 
pokaz spektaklu w konkursie / nagroda 
publiczności dla spektaklu "Buka"  
w choreografii Elizy Hołubowskiej 

Police 



4 lipca trzeci pokaz spektaklu „Małe zamieszanie, 
czyli bombowy dzień z życia pewnego biura 
matrymonialnego” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Gliptykos (reż. Maria Piznal) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala widowiskowa 

6 - 13 lipca Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne 
Kulturalny Trójkąt 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

6 - 10 lipca Twórcze wakacje 2015: "Świat biżuterii" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

6 - 10 lipca Twórcze wakacje 2015: "Pierwszy 
profesjonalny film" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

6 - 10 lipca Twórcze wakacje 2015: "Wakacyjne 
szaleństwo z wikliną" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Sobieradzu 

7 lipca wernisaż wystawy "Gryfiński rys 
przeszłości" 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

9 - 18 lipca udział aktorów Teatru 6 i Pół w festiwalu 
10th Edered Youth Encounter 

Szwajcaria 

10 - 12 lipca pokaz dwóch spektakli Teatru Tańca Ego 
Vu podczas bezkonkursowego festiwalu XIX 
Triada Teatralna 

Dębno 

11 lipca koncert finałowy Międzynarodowych 
Warsztatów Artystycznych Kulturalny 
Trójkąt 

Gryfino, nabrzeże 

13 - 17 lipca Twórcze wakacje 2015: "Tańczyć może 
każdy" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
 

13 - 17 lipca Twórcze wakacje 2015: "Kosmiczna 
Modlina i origami" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Nowym Czarnowie 

18 lipca Wielki Letni Piknik w Daleszewie Daleszewo 
18 lipca piknik Gotowanie na polanie / konkurs na 

najlepsza potrawę, występy artystyczne 
Sobieradz 

18 - 23 lipca współorganizacja spotkania młodzieży  
z Niemiec, Ukrainy i Polski 

Świnoujście 

20 - 24 lipca Twórcze wakacje 2015: "Piosenka jest 
dobra na wszystko" (pięciodniowe 
warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Ósemka / sala 
widowiskowa 

20 - 24 lipca Twórcze wakacje 2015: "Monotypia  
i collage" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

20 - 24 lipca Twórcze wakacje 2015: "Cuda z papierowej 
wikliny" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska w Dołgich 

22 lipca pokaz spektaklu Teatru Tańca Ego Vu na 
Otwartej Scenie Tańca podczas 
Ogólnopolskich Warsztatów Tańca 
Współczesnego Na bosaka  

Połczyn-Zdrój 

23 lipca Turniej Tenisa Stołowego o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Świetlica Wiejska  
w Czepinie 

25 lipca Otwarcie wystawy fotograficznej "Pałace  
i dworki powiatu gryfińskiego dawniej i dziś" 

Gryfiński Dom Kultury 
Centrum Informacji 
Turystycznej 

27 - 31 lipca Twórcze wakacje 2015: "Tajniki sznurkowej 
sztuki" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
sala Lech 

27 - 31 lipca Twórcze wakacje 2015: "Sto twarzy 
origami" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Czepinie 



27 - 31 lipca Twórcze wakacje 2015: "Kulinarna sztuka" 
(pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Wirowie 

28 lipca zmagania sportowe zorganizowane dla 
najmłodszych mieszkańców Starych Brynek 

Świetlica Wiejska  
w Starych Brynkach 

31 lipca - 
1 sierpnia 

VI Festiwal Twórczości Ludowej (wykład, 
otwarcie wystawy pamięci Edwarda 
Mojsaka, występy działających przy GDK: 
Dziecięcej Kapeli Ludowej Gryfinki, 
cymbalistek z Wełtynia, Zespołu 
Śpiewaczego Gardnianka, Kapeli Ludowej 
Wełtynianka, Kapeli Ludowej Borzymianka, 
biesiada przy ognisku, zabawa ludowa) 

Bartkowo, Świetlica Wiejska 
w Bartkowie 

1 sierpnia wieczornica z okazji 71. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3 - 7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Z mapą i 
kompasem" (pięciodniowe warsztaty) 

Gryfiński Dom Kultury 
Pałacyk pod Lwami 

3 - 7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Moje wakacyjne 
inspiracje" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Daleszewie 

3 - 7 sierpnia Twórcze wakacje 2015: "Elegancki 
scrapbooking" (pięciodniowe warsztaty) 

Świetlica Wiejska  
w Bartkowie 

 
We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic 

wiejskich prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia  
w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne, 
taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale w obu budynkach GDK 
oraz salę widowiskową z obsługą techniczną w celu przeprowadzenia wykładów. Kino Gryf 
realizowało zaplanowane wcześniej repertuarowe projekcje filmowe. 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl, gdzie można 
odnaleźć szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury  
i świetlic wiejskich. 

Informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy 
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebooku. 
 

Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino: 
 

L.p. Data Wydarzenie Miejsce spotkania 
1.  26.06. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

PUK  
siedziba PUK  

2.  26.06. XXVI posiedzenie 
Zachodniopomorskiego Komitetu 

Monitorującego  

sala Sejmiku 
Województwa 

Zachodniopomorskiego  
3. 04.07. Uroczyste otwarcie restauracji i klubu 

ODYS  
Klub ODYS  

4. 06.07. Festiwal Schultheaterfest  Uckermarkische Buhne 
 w Schwedt/O  

5. 06.07. Zebranie wiejskie w Gardnie   Zespół Szkół 
w Gardnie  

6.. 07.07. Wystawa „Gryfiński rys przeszłości” Centrum Informacji 
Turystycznej na nabrzeżu 

7. 10.07. Zarząd i Walne zebranie członków 
Stowarzyszenia Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitarnego  

siedziba Uniwersytetu 
Szczecińskiego 

8. 10.07. Powitanie uczestników Flisu 
Odrzańskiego  

nabrzeże  



9. 15.07. Uroczysta akademia z okazji Święta 
Policji  

 sala posiedzeń 
Starostwa Powiatowego  

10. 21.07. Wizyta władz samorządowych  Gryfina 
u Burmistrza Schwedt w ramach 

współpracy przygranicznej  

Schwedt/O  

11. 23.07. Podsumowanie trójstronnego projektu 
wymiany młodzieży  

Świnoujście  

12. 23.07. Spotkanie dot. funkcjonowania 
Ekipowego Poboru Krwi  

Urząd Miasta i Gminy  

13. 25.07. Mikroregionalny festyn wiejski  Steklno  
14. 25.07. Setne urodziny Pani Stanisławy 

Brońskiej  
Steklno  

15.  29.07. Spotkanie dot. konsultacji społecznych 
nt. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla SOM  

sala sesyjna Urzędu 
Miasta Szczecin  

16.  30.07. 25-lecie powstania Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych  

teren OSiR  

17. 31.07. VI Festiwal Twórczości Ludowej  Bartkowo 
18. 01.08. Obchody 71 rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego  
dziedziniec Pałacyku Pod 

Lwami  
19. 05.08. Spotkanie inauguracyjne I Edycji 

Wieloletniego Programu „SENIOR-
WIGOR” na lata 2015-2020 

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów 
Warszawa 

 
 
Gryfino, dnia 5 sierpnia 2015 r. 
  
   


